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Utvalg: Valgstyre 

Møtested: Rådhuset - Formannskapssalen 

Dato: 24.01.2020 

Tidspunkt: 09:00 

 

 

Forfall meldes senest 1 virkedag før møte til Karasjok kommune på tlf 784 68 000 eller på e-
post postmottak@karasjok.kommune.no.  
 
Vararepresentantene møter etter nærmere innkalling. 

 
 

Sakene er lagt til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside 
www.karasjok.kommune.no 

 

 

Kárášjohka Karasjok, den 14.01.2020 

 

 

Mette Anti Gaup Randi Johansen Paltto 
  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 
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PS 20/2 Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste



 

Arkiv:  014 

Arkivsaksnr:  2019/1070-7 

Saksbehandler:  Randi Johansen 
Paltto 

 
 

Saksframlegg 

 

Saknummer Utvalg Møtedato 

20/3 Valgstyre 24.01.2020 

   

 

Váidalus válgii Klage på valg Thoralf Henriksen 
 
Vedlegg til saken: 
1 Klage på valg- klagers epostkorrespondanse med departementet 
2 Klage på valg- Annsonsering i media og hjemmesiden om åpningstider 
3 Klage på valg- brev fra departementet 06 11 19 

 

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling 
Thoralf Henriksena váidalus 2019 válgii hilgojuvvo. 
Váidalus sáddejuvvo gieldda- ja ođasmahttindepartementii mearrideapmái.  
 
Klage fra Thoralf Henriksen på valget i 2019 forkastes. 
Klagen sendes til kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.  
 
Begrunnelse:  
Det foreligger ingen situasjon som tilsier at feilinformasjonen på valgkortet med 1 times kortere 
åpningstid enn det åpningstiden faktisk var, påvirket valget. 
Klagen er kommet for sent i forhold til valglovens § 13-2 pkt 2, klagefrist på 7 dager. 
  

 
Saksutredning 
Thoralf Henriksen klager på kommune og fylkestingsvalget 2019. 
Hans momenter er : 
-  at valglokalene ble holdt 1 time lengre åpent på søndag enn tidspunktet valgkortet viste. 
Han synes dette er merkelig da han begrunner med at kun arbeiderpartiets folk styrte med valget 
i valglokalene. 
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-valgene i de offentlige institusjonene foregikk i det stille, ingen vet hvem som har gjennomført 
valget på kommuneinstitusjonene. Noen pårørende forelelr at de var kun arbeiderparti 
sympatisører og medlemmer som gjennomførte valget på helsesenter til eksempel. 
Thoralf Henriksens konklusjon er at valget i Karasjok kommune må forkastes. 
 

Vurdering 
Klagefrist: 
Årets kommune- og fylkestingsvalg ble gjennomført i tiden 08.09.19 og 09.09.19. 
Thoralf Henriksens klage er sendt pr epost til kommunal- og moderniseringsdepartementet den 
07. og 19.10.19. 
Klagebrevet ble sendt til kommunen fra departementet den 06.11.19. Brevet fra departementet 
kom imidlertid ikke frem til kommunen. Brevet ble på nytt sendt fra departementet v/ Cathrine 
Sørlie til kommunen den 06.12.19. 
Valgloven § 13-2 (2) klage ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg, første setning sier at 
klage på valggjennomføringen må fremmes innen 7 dager etter valgdagen. Thoralf Henriksen har 
oversittet den lovfestede klagefristen.  
 
Klage over selve valgoppgjøret må fremmes innen 7 dager etter at valgoppgjøret er godkjent i 
fylkestinget eller kommunestyret. Dette punktet kommer ikke til anvendelse da klagen ikke 
gjelder valgoppgjøret. Klagen fra Thoralf Henriksen er for øvrig også sendt til departementet før 
kommunestyret den 22.10.19 under sak 19/48 godkjente valget.  
Åpningstidene: 
Valglokalets åpningstider var annonsert med riktige tidspunkter i lokalpressens aviser- både i 
samiskspråklige og norskspråklige aviser og på kommunens hjemmeside, slik vedleggene viser. 
På kommunens hjemmeside var annonseringen på både samisk og norsk. 
 
På valgkortet er feil klokkeslett for stengningstid på søndag oppført med klokken 20.00 
istedenfor det riktige tidspunktet klokken 21.00. Dette innebærer at åpningstiden søndag 
08.09.19 var en time lengre enn informasjonen på valgkortet tilsa, men åpningstiden var riktig i 
forhold til annonseringen på hjemmesiden og i lokalpressen. 
Valglokalene var åpne både søndag 08.09.19 og mandag 09.09.19 til klokken 21.00. Som følge 
av at velgere som potensielt fulgte informasjonen på valgkortet ikke møtte stengte men åpne 
dører, er ikke velgeres mulighet til å avgi sin stemme blitt innskrenket.  
Kommunedirektøren kjenner ikke til medarbeidernes politiske partitilknytninger, foruten for en 
medarbeider som er aktivt medlem i senterpartiet. Påstanden om at ett bestemt partis folk styrte 
med valget i valglokalene faller for sin egen urimelighet. 
Forhåndsstemming på institusjoner var avtalt med de institusjoner det gjelder.  
Ut i fra benevnelsen til Henriksen (sympatisører og medlemmer) kan det høres ut som mange 
valgfunksjonærer deltok i forhåndsstemmegivningen og at mange stemte på institusjoner.  
Alle oppnevnte valgfunksjonærer har kommunedirektørens tillit.  
Kommunedirektøren er ikke kjent med at navn på valgfunksjonærer som skal gjennomføre 
forhåndsstemming på institusjoner, skal annonseres. Valgfunksjonærene skal selvsagt tilkjennegi 
seg og i hvilket ærende de kommer på institusjonen. 
 
To valgfunksjonærer gjennomførte forhåndsstemmegivningen. Heller ikke ved 
forhåndsstemmegivningen på institusjon kjenner kommunedirektøren de to valgfunksjonærers 
politiske partitilknytninger.  
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Ved forhåndsstemmegiving på institusjon vektla kommunen også valghåndbokas punkt 10.09.14 
Velgere med nedsatte kognitive evner. Her fremheves at det er velgeren selv som avgjør om 
vedkommende ønsker å stemme og på hvilket parti. 
 
Institusjonsstemmegivningens dimensjon: 
Tidspunkt for forhåndsstemmegivning på institusjon var formidlet til de aktuelle institusjonene. 
Både i omsorgsboligene, på sykeavdelingen og på dagsenteret/ avlastningsenheten ble selve 
stemmegivningen gjennomført som ordinær hjemme stemming.  
Til sammen på omsorgsboligene og sykeavdelingen var det 3 av 42 personer med stemmerett 
som benyttet seg av sin rett til å avgi stemme.  
På dagsenteret og avlastningsenheten var det ca. 10 personer som benyttet seg av sin stemmerett. 
Disse stemmegiverne hadde alle valgt en ekstra ledsager til stemmegivningen.  
Konklusjon:  
Thoralf Henriksens konklusjon/ påstand om at valget i Karasjok kommune må forkastes, 
innebærer en potensiell forkastelse av både kommunestyre- og fylkestingsvalget.  
Grunnlag for en slik potensiell konklusjon, ville kreve avdekking av store feil ved 
valggjennomføringen som potensielt kan ha påvirket valgresultatet. Dette er ikke tilfelle ved 
fylkestings- og kommunestyrevalget 2019 i Karasjok kommune. Valgstyret bør derfor avvise 
klagen fra Thoralf Henriksen både fordi klager har oversittet klagefristen og fordi det ikke er 
påvist noen forhold som påvirker valget negativt. Klagen sendes til kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 
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